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INTRODUÇÃO 
À FILOSOFIA BUDISTA

Ana Paula Martins Gouveia



Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959)

Foi uma das figuras mais proeminentes do budismo tibetano no século XX. Reconhe-
cido por todas as escolas pela sua erudição e realização, teve um papel fundamental 
na preservação dos ensinamentos e das linhagens budistas no Tibete; missão que 
continuou a desempenhar mesmo durante o seu exílio no Sikkim, após a ocupação 
do seu país em 1950.



Este livro é dedicado a Jamyang Khyentse Chökyi 
Lodrö e a todos aqueles que detêm a linhagem 
Khyentse. Que todas as aspirações desses nobres 
seres sejam rápida e espontaneamente realizadas.



Os quatro amigos harmoniosos 
Mural do templo de Kyabje Trulshik Rinpoche, Sita Paila, Nepal. Ilustração da 
história de quatro amigos presente na mitologia budista, utilizada para repre-
sentar a cooperação, o respeito e a harmonia entre os seres. 
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Manuscrito tibetano (1671 E.C.)

A compilação dos ensinamentos proferidos por Buda, em sua versão tibetana, é cha-
mada de Kangyur (t. bka’ ‘gyur) e contém mais de 70.000 páginas, divididas em cerca 
de 108/111 volumes, no formato longitudinal de pecha (t. dpe cha). A língua tibetana 
oferece um acesso privilegiado ao pensamento budista, dado que preserva quase a 
totalidade de seu vasto cânone, o qual engloba os três girares da roda do Dharma, 
do Theravada ao Vajrayāna.”



PREFÁCIO

“Do ponto de vista budista, não existe livre-arbítrio 
que seja independente; tudo é interdependente, 
seja livre-arbítrio ou não seja livre-arbítrio, a natureza 
de ambos é desprovida de existência verdadeira.” 

Jigme Khyentse Rinpoche 
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O momento germinal que deu origem a este li-
vro se deu em um encontro que aconteceu 

em meados de 2002, quando, por entre os dias inver-
nais do sul do Brasil, me deparei com o meu primeiro 
professor de filosofia budista, Chagdud Tulku Rinpo-
che. A partir dali, teve início uma longa trajetória que 
passou por várias fases e desdobramentos; até que, em 
maio de 2012, já sobre a orientação de Jigme Khyentse 
Rinpoche, acabei por efetivamente começar esta tare-
fa ao desenvolver parte das minhas pesquisas de pós-
-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa 
Barbara, no departamento de estudos budistas, junto 
ao professor José Ignácio Cabezón. 

Claudiano Avelino, da editora Paulus, havia se in-
teressado pelo trabalho de tradução que eu fazia do 
livro Madhyamālaṃkāra [O adorno do caminho do 
meio] de Śāntarakṣita - um importante filósofo india-
no do século VIII que vem sendo estudado e comenta-
do até os dias de hoje -, e, por esse motivo, acabou por 
me convidar para escrever esta breve introdução sobre 
a filosofia budista. Um livro que fosse de fácil leitura 
para um público iniciante, e que, apesar do rigor no 
que concerne às informações, no que toca à forma, não 
seguisse os paradigmas acadêmicos de notas de roda-
pé, citações diretas e assim por diante, que fosse feito 
de forma a propiciar uma leitura fluida e que pudesse 
vir a instigar maiores aprofundamentos; com tal obje-
tivo, a bibliografia do livro oferece aos leitores indica-
ções que podem ajudar os interessados a continuar o 
caminho de investigação aqui sugerido. 
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A princípio, havíamos pensado em tratar particu-
larmente da filosofia budista tibetana, mas, no decorrer 
do trabalho, ficou claro que, para poder falar especifi-
camente sobre este filosofar, necessariamente teríamos 
que passar pelos pontos cruciais que abarcam a filoso-
fia budista de um modo geral, ainda que fosse sob essa 
perspectiva. Uma vez que este livro é de caráter intro-
dutório, pareceu mais viável e recomendável se fazer, 
em primeiro lugar, um apanhado mais abrangente que 
percorresse aspectos estruturais desta forma de pensar, 
para que depois, em futuras edições, pudéssemos nos 
dedicar aos aspectos mais específicos, os seus diferentes 
desdobramentos e as suas características particulares. 

Todavia, é importante enfatizar que, como é sabi-
do, o budismo e a filosofia que dele surgiu são extre-
mamente ricos e variados; existem muitos “budismos” 
e muitas “filosofias”, e, por mais que, nesta narrativa, 
haja uma tentativa de se falar de forma mais abran-
gente sobre esse tipo de pensamento filosófico, cada 
escola budista, cada ramificação dessas escolas e mes-
mo cada filósofo trazem contributos muito singulares 
e que frequentemente entram em conflito uns com os 
outros, como parece natural acontecer nos mais varia-
dos campos de conhecimento humano. 

Assim sendo, parece também relevante deixar 
claro que o solo subjacente a este texto vem de uma 
formação centrada fundamentalmente no budismo 
tibetano; mas sem nos esquecermos de que, particu-
larmente no contexto filosófico, mas não só, essa tradi-
ção veio, e nunca deixou de se nutrir, do pensamento 
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de filósofos indianos como Nāgārjuna, Dharmakīrti, 
Candrakīrti, Śāntarakṣita etc. No século VIII, quando 
o rei tibetano Trisong Detsen convida o diretor da Uni-
versidade de Nālandā, Śāntarakṣita, para estabelecer 
residência no Tibete e organizar a estrutura monásti-
ca para o estudo da filosofia e das práticas budistas, 
começa a ser formado um grupo de tradutores e de 
pensadores extremamente qualificados, e é a partir 
daí que a filosofia budista de origem tibetana se de-
senvolve de forma mais consistente, se fortalece e se 
torna o solo para o florescimento de outros grandes fi-
lósofos, como Je Tsongkhapa (1357-1419), Künkhyen 
Longchenpa (1308-1364), Chöje Sakya Pandita (1182-
1251), Je Gampopa Sönam Rinchen (1079-1153) e as-
sim por diante.

Ao longo do tempo, dentro do contexto cultural em 
que esse tipo de pensamento foi se disseminando, a fi-
losofia budista foi ganhando características próprias e 
sendo sistematizada em formas e línguas distintas. Em 
meio a essa pluralidade cultural e linguística, estudio-
sos e praticantes foram tentando expressar este uni-
verso de ideias extremamente complexas e abstratas, 
de forma clara e adequada à sua própria língua natal. 
Aqui se procura transmitir essa maneira de pensar no 
idioma português, com todas as suas particularidades, 
dificuldades e belezas, ainda que, sempre que parecer 
necessário, venha a ser feita referência ao original em 
sânscrito e/ou tibetano, para facilitar o acesso à pes-
quisa àqueles que futuramente quiserem obter mais 
informações sobre o assunto. Os termos em sânscri-
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to, tal qual serão aqui apresentados, remetem à for-
ma como essa língua é transliterada de acordo com a 
convenção internacional IAST (International Alphabet 
of Sanskrit Transliteration), o que, como foi dito, po-
derá facilitar o trabalho daqueles que posteriormente 
quiserem se aprofundar sobre o tema. Quando parecer 
pertinente, serão utilizadas também as nomenclaturas 
em tibetano, as quais serão escritas de acordo com o 
método de transliteração desenvolvido pelo tibetolo-
gista Turrell V. Wylie. Quando os termos aparecerem 
entre parênteses, serão precedidos pela letra “t.” para 
o tibetano, e pela letra “s.” para o sânscrito.

A opção prioritária pelo sânscrito se deve ao fato de 
que, por muito tempo, essa língua foi a mais frequen-
temente utilizada para a divulgação dos ensinamentos 
budistas, particularmente do Mahāyāna (sobre o qual 
falaremos ao longo do livro), os quais posteriormente 
adquiriram maior autonomia linguística e foram tra-
duzidos para outras línguas, como é o caso do chinês, 
do tibetano etc. Por esse motivo, serão então expostos 
alguns termos fundamentais em seu original sânscri-
to, os quais serão traduzidos, mas deixando claro que 
estes, tal qual acontece com grande parte dos concei-
tos filosóficos, têm significados bastante complexos que 
adquirem sentidos diferentes em contextos diferentes e 
conforme a linha de pensamento do filósofo em questão.

Gostaria de enfatizar também que, como será 
reiterado ao longo deste livro, há sempre muitas ver-
sões dos fatos e formas específicas de retratá-los, 
tanto devido às circunstâncias históricas da época 



PREFÁCIO  |  19

quanto à interpretação de cada um dos autores e es-
colas. Minha opção aqui foi a de ora navegar por in-
terpretações de vários autores que trabalharam com 
o tema (particularmente os de origem indiana e tibe-
tana), ora enfatizar a perspectiva de um autor espe-
cífico cujo trabalho me pareceu sintetizar determina-
da questão de maneira condizente com a perspectiva 
introdutória deste livro. Ao longo do texto, constan-
temente me refiro a autores “êmicos”, i.e., pertencen-
tes à própria tradição que está sendo exposta, ao in-
vés de dialogar apenas com comentadores externos a 
esse filosofar. Além disso, foram incorporadas tam-
bém discussões com outros especialistas, ainda que, 
inevitavelmente, seja a minha própria interpretação 
que permeie todos esses escritos, dada a condição 
humana em que todos nós estamos inseridos, que nos 
restringe a determinado local, tempo histórico, cul-
tura, e todos os outros tipos de idiossincrasias a que 
estamos condicionados.

Muito embora este pequeno livro introdutório es-
teja longe de abranger todos os aspectos que estrutu-
ram o pensamento filosófico budista, espero que seja 
capaz de entreabrir algumas portas de compreensão 
sobre as indagações elaboradas dentro do universo 
do budismo, as quais foram instigadas pelas chama-
das “quatro visões” que o jovem Siddhārtha teve du-
rante as primeiras vezes em que deixou o seu palá-
cio – respectivamente, de um idoso, representando a 
velhice; um doente, representando a vulnerabilidade 
do bem-estar físico e mental; um cadáver, represen-
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tando a morte; e um asceta, representando a possibi-
lidade de renúncia das três condições de sofrimento 
evidenciadas pelo velho, o doente e o asceta –, e que 
o levaram a buscar respostas sobre o mundo em que 
vivia. Essas “visões” servem como indicativos dos pri-
meiros passos que foram traçados para que pudesse 
surgir aquilo que mais tarde foi denominado de bu-
dismo e a filosofia que dele se originou. 

Mas o que de fato buscava o futuro Buda? E quão 
diferente dele somos nós nos dias de hoje? Não serão 
esses mesmos questionamentos tão preciosos para nós 
quanto foram para ele? Quantos de nós sinceramente 
já nos interrogamos sobre a inevitável morte que nos 
espera? Não só a nós mesmos, mas a todos aqueles que 
amamos, e qualquer ser vivo. 

Siddhārtha Gautama, enquanto príncipe e futuro 
rei, não se preocupava apenas com a sua própria “sal-
vação”, mas sim com a de todo o seu povo, de todos 
os seres. As questões levantadas por ele não visavam 
apenas a uma solução rápida e limitada dos conflitos 
cotidianos das pessoas, mas a algo bem mais amplo, 
que responderia, e eventualmente “solucionaria”, pro-
blemas até então inexoráveis, como a existência, o nas-
cimento e a própria morte, através do entendimento 
daquilo que tudo isso vem a ser. 

Sobre esses pilares começou então a se erguer a 
filosofia budista que será aqui tratada. Esperamos que 
este livro possa dar algumas respostas, mas sobretudo 
que seja capaz de levantar ainda mais questões e que 
possamos, como o próprio Buda, ser capazes de res-
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ponder a elas por nós mesmos, através dos processos 
filosóficos de reflexão, e também de cultivo contempla-
tivo, que tais indagações são passíveis de suscitar. 

Além disso, como será visto no último capítulo, 
nesta tradição é essencial estabelecer uma motivação 
adequada para executar uma tarefa. Estabeleço então 
a motivação de que todos os seres, sem qualquer ex-
ceção, de forma direta ou indireta, possam de alguma 
forma se beneficiar com o trabalho aqui realizado, e 
que consigam dissipar toda ignorância. E complemen-
to essa motivação com os chamados “quatro incomen-
suráveis” (s. caturaprameya): Que todos possam ter fe-
licidade e as causas da felicidade (amor), que possam 
estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento 
(compaixão), que nunca se separem da alegria que é 
livre de sofrimento (regozijo) e que permaneçam em 
estado de perfeita equanimidade (equanimidade).




